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 انتعبرٌف: -2ادلبدة 
وفعاًل ػٍ رنك، َكىٌ نهكهًبد وانزؼبثري ادلىظذخ يف  ،4020/ نعبو 21لبنىٌ االتصبالث رلى /رؼزًذ ادلصؽهذبد وانزؼبثري ادلؼشفخ يف   

 ادلؼبين احملذدح إىل جبَت كم يُهب:  انالئذخ ِْز

 2212/ نؼبو 18ت قبَىٌ االرصبالد سقى /: اذلُئخ انُبظًخ نقؽبع االرصبالد احملذثخ مبىجاذلٍئت. 
  ؼُف انزشدداد  العزخذاو)ؼجُؼٍ أو اػزجبسٌ(  : ٍْ انشخصخ ادلًُىدخ نشخص ثؼُُّانرادٌىي انطٍف انترددي اضتخذاورخصت

 .انشادَىَخ ظًٍ ششوغ حتذدْب ْزِ انشخصخ
  رصشَخ َغًخ مبىججّ ألٌ شخص ثزشغُم جتهُضاد العهكُخ ظًٍ َؽبقبد يؼُُخ  وْى تردداث نهعًىو: ترخٍضانتصرٌخ انفئىي أو

 .دغت انششوغ وادلؼبَري انيت حتذدْب اذلُئخ
 ( انشبكبث انالضهكٍت احملهٍتWLAN/RLAN:) شجكبد احلىاعُت انيت رغزخذو انؽُف انزشددٌ انشادَىٌ نهشثػ ثني أجضائهب يف ٍْ

 انصبدس ػٍ مجؼُخ يهُذعٍ انكهشثبئُبد واالنكزشوَُبد. IEEE 802.11يُؽقخ زلذدح وفقًب نغهغهخ ادلؼُبس 
 ( انشبكبث انالضهكٍت احملهٍت انذاخهٍتIndoor WLAN)غهقخ رغزخذو يف األيبكٍ احملصىسح وادلاحملهُخ انيت  : وٍْ انشجكبد انالعهكُخ

 .(ويب شبثّ، هبى، فهخ، خهىح، رلًغ، قبػخ، يقصىسح، صبنخ، دجشح يقجضئًُب أو كهًُب )يثم فُبء، سدْخ
 ( انشبكبث انالضهكٍت احملهٍت اخلبرجٍتOutdoor WLAN/RLAN :) ادلغهقخ جضئًُب أو  األيبكٍوٍْ انشجكبد انيت رغزخذو خبسج

 كهًُب. وَذخم ظًُهب أَظًخ انُفبر انالعهكٍ )َقؽخ نُقؽخ وَقؽخ نؼذح َقبغ(.
 ( انتغطٍت اخلبرجٍتHot Spot:)  إربدخٍْ انزغؽُخ انيت رُشأ ػٍ َشش زلؽبد انشجكبد انالعهكُخ احملهُخ يف يُؽقخ يؼُُخ هبذف 

 ظًٍ احملذداد انفُُخ وانششوغ انىاسدح يف ْزِ انالئذخ.شجكخ ػبيخ كشجكخ االَزشَذ يثاًل، و إىلانىصىل/انُفبر 
 ( ًانربط اخلبرجBridging:)  اعزخذاو أدذ أَىاع جتهُضاد انشجكبد انالعهكُخ احملهُخ نشثػ َقؽزني أو أكثش ظًٍ احملذداد انفُُخ

 وانششوغ انىاسدح يف ْزِ انالئذخ.
  : انشادَىَخ أو ثثهب أو اعزقجبذلب نغبَبد خبصخ ثبالرصبالد. ٍْ خذيخ رقزعٍ إسعبل ادلىجبدخذيت االتصبالث انرادٌىٌت 
 ( اخلذيبث انرادٌىٌت األونٍتPrimary:)  خذيخ االرصبالد انشادَىَخ انيت ذلب األونىَخ ػهً خذيخ االرصبالد انشادَىَخ انثبَىَخ وذلب ٍْ

 دق ادلؽبنجخ ثبحلًبَخ يٍ انزذاخالد انعبسح انيت رغججهب اخلذيبد األخشي.
 ( اخلذيبث انرادٌىٌت انثبنىٌتSecondary:)  خذيخ االرصبالد انشادَىَخ انيت جيت ػهُهب أال رزغجت رذاخاًل ظبسًا حملؽبد خذيخ ٍْ

د أونُخ، وال جيىص ذلب أٌ رؽبنت ثبحلًبَخ يٍ انزذاخالد انعبسح انيت رغججهب زلؽبد خذيخ أونُخ، وحيق ذلب أٌ رؽبنت ثبحلًبَخ يٍ انزذاخال
 انيت رغججهب زلؽبد ْزِ اخلذيخ أو زلؽبد خذيخ ثبَىَخ أخشي.انعبسح 
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  :رذاخم َهذد رشغُم خذيخ يالدخ سادَىَخ أو غريْب يٍ خذيبد انغاليخ، أو َؤدٌ ثشكم خؽري إىل رذْىس رشغُم خذيخ انتذاخم انضبر
 .ارصبل سادَىٌ َزى وفقًب نهىائخ انشادَى، أو َؼُقّ أو َقؽؼّ قؽؼًب يزكشسًا

 :راخٍض اضتخذاو انتردداثت -4ادلبدة 
 :خـىَخ، ثبعزخذاو انُؽبقبد انزشددَخ انزبنُـَغًخ، ػهً أعبط خذيخ سادَىَخ ثبَ -أ 

 2422-248345 يُغبْشرض 
 5152 – 5252 يُغبْشرض 
 5252- 5352 يُغبْشرض 
 5472 – 5725 يُغبْشرض 
 5725 – 5852 يُغبْشرض 

 ذلزا انُىع واحملذداد انفُُخ ادلجُُخ يف ْزِ انالئذخ ظًٍ انششوغ (Indoor WLANهكُخ احملهُخ انذاخهُخ )ـانالع انشجكبد بءـإَشيف  
 :رشدداد نهؼًىو رشخُصمبثبثخ يٍ االعزخذاو، وَؼذ ْزا 

 انزبنُخ: ىَخ، ثبعزخذاو انُؽبقبد انزشددَخـػهً أعبط خذيخ سادَىَخ ثبَ ،َغًخ -ة 
 5152 – 5252 يُغبْشرض 
 5252- 5352 يُغبْشرض 
 5472 – 5725 يُغبْشرض 

اعزخذاو انؽُف انزشددٌ  سخصخ) سخصخمبىجت ( Outdoor WLAN/RLANانشجكبد انالعهكُخ احملهُخ اخلبسجُخ ) إَشبءيف 
 ونهغبَبد انزبنُخ: وظًٍ احملذداد انفُُخ ادلجُُخ يف ْزِ انالئذخ ذلزا انُىع يٍ االعزخذاو رصذس ػٍ اذلُئخ انشادَىٌ(
نزقذمي خذيبد ارصبالد  يٍ اذلُئخ منؽٍشلزبص أو  رشخُصنهًشخص ذلى احلبصهني ػهً  (Hot Spotنهزغؽُخ اخلبسجُخ ) (2

 ػبيخ، ونالعزخذايبد اخلبصخ )ششَؽخ ػذو رقذمي خذيبد ارصبالد ػبيخ(.
( نهًشافق انيت رؼىد يهكُزهب نُفظ اجلهخ اء َقؽخ نُقؽخ أو َقؽخ نؼذح َقبغ( )عىBridgingألغشاض انشثػ اخلبسجٍ ) (4

ادلشؼخ وأيبكٍ  االعزؽبػخاجلبيؼبد(. وميكٍ أٌ رغزثىن يٍ قُىد دشو ورقغ ظًٍ يُؽقخ جغشافُخ يزصهخ )يثبل رنك: 
وختعغ ػُذْب نزؼشفخ اعزخذاو انؽُف انزشددٌ انشادَىٌ  ،انشثػ ثؼط احلبالد انيت َؼىد رقذَشْب ودساعزهب كم ػهً دذِ

 دغت أعهىة انشثػ )َقؽخ نُقؽخ أو َقؽخ نؼذح َقبغ(. 
اعزخذاو انُؽبقبد انزشددَخ احملذدح يف ْزِ انالئذخ نصبحل انشجكبد انالعهكُخ احملهُخ انذاخهُخ واخلبسجُخ ػهً دذ عىاء ْى ػهً أعبط  إٌ -ج 

 ثبَىٌ ، أٌ أٌ ْزِ انُؽبقبد سلصصخ خلذيبد سادَىَخ أخشي ذلب األونىَخ ػهً ْزِ اخلذيبد، وثبنزبيل ال ميكٍ نهشجكبد انالعهكُخ احملهُخ
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ػهً يغزخذيٍ انشجكبد  هُخ واخلبسجُخ أٌ رؽهت احلًبَخ يُهب أو أٌ رغجت انزذاخم ػهُهب، ويف مجُغ دبالد انزذاخم انعبس جيتانذاخ
 .إَقبف رشغُههب فىس انزجهُغ ػٍ رنك انزذاخم زاذل ادلغججّواخلبسجُخ انالعهكُخ احملهُخ انذاخهُخ 

 
 :خطىاث وإجراءاث - 3ادلبدة 

يٍ اذلُئخ نُىع ا ػهًػهً يىافقخ  WLANهكُخ احملهُخ ـادلىسدح أو ادلصُؼخ نزجهُضاد ويؼذاد انشجكبد انالعجيت أٌ حتصم اجلهخ  -أ 
(Type Approval قجم ).إدخبذلب إىل انقؽش وقجم رشغُههب 

، ويغك عجالد رذوٌ خبرجًٍبػهً اجلهخ انجبئؼخ زلهًُب انزأكذ يٍ دصىل انضثىٌ ػهً يىافقخ اذلُئخ العزخذاو انشجكبد انالعهكُخ احملهُخ  -ة 
يٍ  األخشي، ودتكني اذلُئخ انُبظًخ نقؽبع االرصبالد واجلهبد ادلؼُُخ اعزخذايهبفُهب اجلهخ انيت قبيذ ثششاء ْزِ انزجهُضاد ويىاقغ 

 االؼالع ػهُهب.
 

 يعبٌري وزلذداث فنٍت: – 2ادلبدة 
 ادلغًىح هبب:اذلىائُبد سثخ ودذود االعزؽبػخ  -أ 

 
 اجملبل انترددي
 االضتخذاويكبٌ  )يٍغبهرتس(

 (EIRPنالضتطبعت ادلشعت ) احلذ األعظًً ادلطًىح
 (dBi 6عهى أال ٌتجبوز ربخ اذلىائً )

 (dBm 23واغ ) يُهٍ 222 داخم وخبسج األثُُخ 5252 – 5152
 (dBm 23يُهٍ واغ ) 222 داخم وخبسج األثُُخ  5352 – 5252
 (األثُُخ)داخم   ( dBm 23واغ ) يُهٍ 222 داخم وخبسج األثُُخ  5725 – 5472

 )خبسج األثُُخ(  ( dBm 30)       واغ  1و 
 (dBm 23يُهٍ واغ ) 222 داخم األثُُخ فقػ 5852 – 5725
 (dBm 20يُهٍ واغ ) 122 داخم األثُُخ فقػ 2422-248345

 
نجؼط احلبالد  (dBi 6ادلشؼخ ثبعزخذاو ْىائُبد يىجهخ راد سثخ ػبل )أكرب يٍ  االعزؽبػخيالدظخ: ميكٍ ادلىافقخ ػهً جتبوص دذود 

ص ادلؼزًذح يٍ قجم اذلُئخ ( ػهً أٌ رذسط كم دبنخ ػهً دذِ، وػُذْب ختعغ إلجشاءاد انزشخُيثاًلbridging )انشثػ اخلبسجٍ 
 أعهىة انشثػ )َقؽخ نُقؽخ أو َقؽخ نؼذح َقبغ(.اعزخذاو انؽُف انزشددٌ انشادَىٌ(، ورؽجق ػهُهب انزؼشفخ انُبفزح دغت  صُ)رشخ

وانزذكى ثقذسح  DFSورؼزرب رقُُبد االخزُبس انذَُبيُكٍ نهزشدداد  جيت ػهً ادلغزخذيني اختبر كبفخ انزذاثري انالصيخ نهذذ يٍ انزذاخم، -ة 
 .إنضايُخ M. 1652 سقى كًب ٍْ يىظذخ يف رىصُخ االحتبد انذويل نالرصبالد TPCانجث 
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 :اضتخذاو انطٍف انترددي انرادٌىيو ترخٍض أجىر – 5ادلبدة 
وكزنك االعزخذاو اخلبسجٍ ظًٍ ادلهكُخ اخلبصخ ادلزصهخ  ال َزى ادزغبة أٌ أجىس ػهً االعزخذاو انذاخهٍ نهشجكبد انالعهكُخ احملهُخ، -أ 

وَكزفً ثبألجىس ادلؽجقخ ػهً اػزًبد أَىاػهب انيت رُؽجق ػهُهب ششوغ االعزخذاو احملذدح هبزِ انالئذخ )يكبٌ انزغؽُخ واحملذداد انفُُخ( 
(Type Approval .) 

( مبب يف رنك وصالد انشثػ )َقؽخ نُقؽخ WLAN/RLAN Outdoor) اخلبرجٍترؽجق انزؼشفخ انُبفزح ػهً انشجكبد انالعهكُخ احملهُخ  -ة 
ْزِ  يف إنُهبأو َقؽخ نؼذح َقبغ( يف احلبالد انيت رىافق فُهب اذلُئخ ػهً جتبوص دذود ادلهكُخ اخلبصخ ادلزصهخ ودذود االعزؽبػخ ادلشبس 

 انالئذخ.
 
 األدكبو اخلتبيٍت: -6ادلبدة 
 .نزنك إرا دػذ انعشوسح برؼذَههو انالئذخ ِْز يشاجؼخميكٍ  
 
 
 

___________________________________________ 
 


